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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
هجرة ال الهجرة لها حقیقتان �الهما شرعیتان: : إنفي الدرس الماضي قلنا ،المراد �الهجرتین هذا �النسبة للهجرتین،

ى هللا فمن �انت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إل«وعلیه یتنزل حدیث عمر  ،االنتقال من بلد الكفر إلى بلد اإلسالم
لقیم اإن لإلمام ابن  :وقلنا .»والمهاجر من هجر ما نهى هللا عنه«: والهجرة المشار إلیها في حدیث الباب، »ورسوله

لمراد افي  اأو أن له اصطالحً ، افهل یر�د �الهجرتین ما ذ�رناه سا�قً  ،اسمه طر�ق الهجرتین ا�تا�ً  -َرِحَمُه هللاُ -
  رر مما دل علیه الحدیثان؟�الهجرتین في هذا الكتاب غیر ما قُ 

 ،عین �ل �ه قرت سبحانه �اهلل عینه تقرَّ  من فِإن(: ل�قو  ،في مقدمة الكتاب المذ�ور -َرِحَمُه هللاُ -�قول ابن القیم 
 ْت رَ كَ وذَ  غائب، �ل �ه وشهد ،خائف �ل �ه نوَأمِ  حز�ن �ل �ه وفرح ،خبیث �ل �ه وطاب ،مستوحش �ل �ه سوَأنِ 

 ؟)�اهللِ  هرؤ�تُ 
 .)وَذكََّرْت ( طالب:

 ،هللا إلى قلبه طمَأنفا هللا ُذكر ي ُرؤ  فِإذا(هذا  منه الحدیث كر هللا،�عني الذي إذا رؤي ذُ  ،رؤ�ته �اهلل) (وَذكََّرْت نعم 
 وِ�ن ،اهلل� سمع سمع فِإن هلل، �له رجاَءه وجعل ،هللا على خوفه وقصر ،هلل محبته وخلصت ،هللا إلى نفسه وسكنت
ب إلي وال یزال عبدي یتقر «: حدیث الوليفي �ما  ،)�اهلل مشى مشى وِ�ن ،�اهلل �طش �طش و�ن ،�اهلل أ�صر أ�صر

 الحدیث. »فإذا أحببته �نت سمعه الذي �سمع �ه و�صره الذي یبصر �ه النوافل حتى أحبه،�
 اتخذ دق فلله، أعطى و�ذا ،هلل أ�غض أ�غض نو� ،فلله أحب فإذا ،ي�مش و�ه ،یبطش و�ه ،یبصر و�ه ،�سمع فبه( 

 لیلهد وحده -علیه وسلم صلى هللا- رسوله واتخذ طلبه، ومنتهى قصده وغا�ة ومخوفه ومرجوه معبوده وحده هللا
 والتخلق �ه ءواالقتدا �متا�عته رسوله و�فراد، ورجائه وخوفه ومحبته �عبادته هللا دفوحَّ  وسائقه، وقائده و�مامه
 .�آدا�ه والتأدب �أخالقه

 والخوف و�ضوالتف والتسلیم واإلنا�ة والتو�ل والعبود�ة والمحبة �الطلب هللا إلى هجرة: هجرتان وقت �ل يف فله 
 يف -سلمصلى هللا علیه و - رسوله إلى وهجرة إلیه، سنفَ  �ل يف واالفتقار أاللج وصدق علیه واإلقبال والرجاء
 هللا قبل� وال ومرضاته، هللا محاب یلضتف هو يالذ لشرعه موافقة تكون  �حیث والباطنة، الظاهرة وسكناته حر�اته

 ما مع و�ثباًتا نفًیا دائرة السعادة �انت ولما .المعاد زاد ال وحظها النفس فعیش سواه عمل و�ل سواه، دیًنا أحد من
 هذاو  محا�ه، على مقصورة و�رادته معرفته على وقًفا عمره لحظات �جعل أن نفسه نصح �من جدیًرا �ان �ه جاء

 لهجرةا سلوك من قواعد الكتاب هذا ضمنا جرم فال المتنافسون، فیها وتنافس ،السا�قون  إلیها رشمَّ  همة أعلى
لیه الصالة ع-فالهجرتان األولى إلى هللا والثانیة إلى رسوله  ،)السعادتین و�اب الهجرتین طر�ق: وسمیناه لمحمد�ةا

فمن �انت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا «: وهاتان الهجرتان هل تؤخذان من حدیث عمر ،-والسالم
  ؟�عني �عمومه »ورسوله
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .ث عمر �ا شیخحدی طالب:

 .في االنتقال
 .......  طالب:

  ؟نعم
  ذ�ر الهجرتین وهو....... طالب:

  ؟�عني هجرة واحدة إلى هللا ورسوله في حدیث عمر
 .نعم طالب:

 .مما یدل على أن المراد بها االنتقال
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  .هجرتینفكأنه عنده غیر ال) وله في وقت هجرتان: (طالب: لكن �ا شیخ و�لحظ من �المه أ�ًضا أنه قال
میع و�جعل ج ،وهو أنه یهاجر �قلبه و�عمله وجمیع تصرفاته -َرِحَمُه هللاُ -هجرة هذه اصطالح  غیر، )فله �ل وقت(

 علیه الصالة-والمتا�عة لرسوله  -َجلَّ وَعال-وحقیقة هو یدور حول اإلخالص هلل  ،-َجلَّ وَعال-التصرفات هلل 
ا وفیه فوائد ال توجد في غیره. ،-َرِحَمُه هللاُ -هذا خالصة ما قاله  .-والسالم أنه فصل  اارً وذ�رنا مر  والكتاب نفیس جد�

 وأ�ًضا الصنف الثالث الذین منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق �الخیرات، ،أحوال المقر�ین واألبرار
 الظالم لنفسه من أهل حتى األصناف الثالثة �لهم من أهل الجنة، األصناف الثالثة و�رى أن �لهم من أهل الجنة،

 .{ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب} ،الجنة
 .{الَِّذیَن اْصَطَفْیَنا} طالب:

السیئات �خالف  و�ن �ان الظالم لنفسه قد یرتكب �عض ،وانطلق من هذا]، ٣٢[فاطر:  {الَِّذیَن اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنا}
 ،یهوالسابق الذي �جتهد فیتقرب إلى هللا �ما افترض هللا عل ،و�ترك المحرمات ،المقتصد الذي �قتصد على الواجبات

 و�تقرب و�ز�د فیما في النوافل.
 .......  طالب:

 اإلخالص والمتا�عة.
 .......  طالب:

 .»من هجر ما نهى هللا عنه« هما شيء واحد:نعم، لكن
 .......  طالب:

 . ذا هجرة إلى هللا انتقال �القلبه، »من هجر ما نهى هللا عنه«ما هو مجرد  هذا فیه ز�ادة، ال،
 .......  طالب:

 .على �ل حال هذا الكالم فیما �ظهر أنه أقرب إلى ما �شترط لكل عبادة من اإلخالص والمتا�عة
ر للمقر�ین آخ اثم ذ�ر برنامجً  ابن القیم في هذا الكتاب ذ�ر برنامًجا دقیق �سیر علیه األبرار من االستیقاظ إلى النوم،

برنامج  وذ�ر أنه لما أراد أن یذ�ر ،فحري �طالب العلم أن یراجع هذا البرنامج یه من االستیقاظ إلى النوم،�سیرون عل
م إنه ما شم له: قال ظن أنه �شرح برنامجه هو �أنه �شرح من قر�ه �أنه �شاهد هذا البرنامج،المقر�ین خشیة أن �ُ 

 �ستفید فیكون له نصیب من أجره. رائحة! لكن �قصد بذلك على ما ذ�ر أنه قد �ستفید منه من
 .شیخ طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
  ؟مبالغة أ�ش

مع أهلیهم و حیث إن الصحا�ة انشغلوا في تجاراتهم وأرزاقهم  طالب: مبالغة في التقصي في االزد�اد من العبادات،
 وأن ابن القیم....... 

  ؟أال �كون فیهم أبرار �كونون من المقر�ین؟ لكن هل المفترض في جمیع الصحا�ة أو في جمیع التا�عین أنهم
 .بلى طالب:

ا أنه إذا جلس هذا وهذا سواء �ان من األبرا وأنهم ینشغلون بتجارتهم، ،هو ذ�ر حال األبرار ر أو من ولذلك دقیقة جد�
ة الضحى أنهم ال ینصرفون إال وقد صلوا صال: قال في حال األبرار ،المقر�ین �عد صالة الفجر إلى انتشار الشمس

 لماذا؟ ن إن شاءوا صلوا و�ن شاءوا ما صلوا،مقر�و بینما ال ،ر�عتین
إذا  بینما المقر�ون ینصرفون إلى عبادات أخرى، كر في حال األبرار أنهم ینصرفون �عد ذلك إلى أعمالهم،ألن ما ذُ  

ي فوله أثره أ�ًضا  ،القلب مثل هذا الكالم له أثره في. لن یتر�وا صالة الضحىفكانوا ینصرفون إلى عبادات أخرى 
 أتعرضن لذ�رنا مع ذ�رهم.: و�ال مثل ما قیل الحث على التشبه �أولئك �قدر اإلمكان،
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 اا شیئً وأ�ًضا أخذن وذ�رنا تعلیقات العیني وتعقباته على ابن حجر، انتهینا من قراءة ما ذ�ره الحافظ في شرح الحدیث،
لك مسلك إننا نسلك �عد ذ :وقلنا �ًضا الكرماني له �الم في الحدیث جید،وفیه أ مما یتعلق �التراجم من شرح الكرماني،

 على �ل حال ما نعید ما ذ�رناه.. االختصار وال نطول وال نشقق
 أتى إذا نهأ على االتفاق لكن ا،مسلمً  �كون  ال منه المسلمون  �سلم لم إذا أنه منه المفهوم: فإن قلت(: هنا �قول
  .واإلجماع النص� مسلم فهو الخمسة �األر�ان

 ألن وذلك �امًال، امسلمً  �كون  الیلتزم أن  منه وا�سلم لم إذاف، الكامل المسلمهو  منهمن سلموا  المراد: قلت
 ادتهمع من: ِجني ابن وقال. ز�د الرجل: نحو في سیبو�ه علیه نص الكامل، على محموالً  �كون  ُأطلق إذا الجنس

 المةس: أو نقول �البیت؟ الكعبة سموا �یف ترى  أال الجنس، اسم مدح�ال �خصونه الذي الشيء على ن یوقعو همأن
 .الخاصة له ما انتفاء الخاصة انتفاء من یلزم وال المسلم، خاصة المسلمین

 افإذا سلم المسلمون منه یلزم أن �كون مسلمً : (فإن قلت هذه طر�قته یورد إشكاالت و�جیب عنها ،فإن قلت) 
 . وهذا السؤال عكس السؤال األول ،�األول الكنه �اطل اتفاقً  ر�ان،و�ن لم �أت �سائر األ  ،كامالً 
هو محصور و  ،�أن ترك اإلیذاء هو نفس اإلسالم الكامل ،لترك اإلیذاء اهذا وارد على سبیل المبالغة تعظیمً  قلت:

 . فیه على سبیل االدعاء وأمثاله �ثیر
  تأدیبات؟وال التعاز�ر و�جراء الحدود إقامة فيتقول  ماف: فإن قلت

 لهم ةللسالم وطلب صالحإ التحقیق عند هو بل، إیذاء لیس أنه أو �اإلجماع، العموم هذا من مستثنى ذلك: قلت
 . )المآل في ولو

 هجر،ألنه ینبغي أن یُ  ؛�ضم الهاء ،جرهُ  ومنه قیل للكالم الفاحش: ،الهجر ضد الوصل، »المهاجر«(و: ثم قال
�جب  المهاجر�ن أنهم -صلى هللا علیه وسلم-وأعلم النبي  شیرته ووطنه،هو الذي فارق ع اوالمهاجر اصطالحً 

ق فوات ش وقیل: وال یتكلوا على الهجرة إلى المدینة فقط. ،لتكمل هجرتهم ؛علیهم أن یهجروا ما نهى هللا عنه
حدیث الو�حتمل أن �كون صدور هذا  أي الكامل من هجر ما نهى هللا عنه، »المهاجر«: الهجرة على �عضهم فقیل

 .وال هجرة حینئذ إال هجرة المعاصي ،�عد الفتح
 نأ یر�د: الخطابي(وهذا أ�ًضا �ذلك  ،القرطبي �حذف قال ،�حذف قال مثل القرطبي �عني قال الخطابي، الخطابي) 

 الماإلس عقد في دخل ممن منه الناس �سلم لم من أن معنى على ذلك ولیس، صفته هذا �ان من الممدوح المسلم
 المراد فهنا، العرب الناس أفضل أن وتر�د، العرب الناس: �قولك هو و�نما، الملة عن خارًجا و�ان مسلم� فلیس
 المهاجر و�ذلك، أعراضهم عن والكف ،المسلمین حقوق  أداء هللا حقوق  أداء إلى جمع من المسلمین أفضل

 كمالال نفي معنى على يءالش سما يونف، علیه تعالى هللا حرم ما هجر وطنه هجران إلى جمع الذي هو الممدوح
 .)اإلثبات وفي: وأقول. �المهم في مستفیض عنه

 .......  طالب:
 .�المهم من مستفیض له الكمال إثبات معنى على يءالش اسم إثبات أي �ذلك أ�ًضاوفي اإلثبات : وأقول(
: تعالى: قوله في �ما ظاهرةال األعمال وهو اإل�مان دون  أحدهما؛ ضر�ین على �طلق الشرع في اإلسالم أن واعلم 

 �القلب اعتقاد األعمال مع �كون  نأ وهو ،اإل�مان فوق  والثاني]، ١٤[الحجرات:  {ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا}
المُ - إبراهیم قال �ما، وقدر �ه قضى ما جمیع في هلل واستسالم واإلحسان اإلخالص مع ُه َر�ُُّه ْذ َقاَل لَ {إِ  -علیِه السَّ

 تعالى هللا لقضاء مالمستسل المخلص هو هنا �المسلم داالمر  �كون  أن فیحتمل]، ١٣١[البقرة:  َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت}
 �الكلیة همعن أذاه و�كف �إیذاء ألحد یتعرض ال بتقدیراته ورضي هلل وجهه أسلم من: قال فكأنه، �ه الراضي وقدره
 ؛ا�ة الحدیث�عد رو  -َرِحَمُه هللاُ -ثم ترجم لمن ذ�رهم البخاري ، )فتدبره حسن �الم وهذا، المسلمین أخواته عن سیما

 .من أجل بیان ما بین صیغ األداء من فروق 
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صلى هللا - النبي عن عمرو بن هللا عبد عن الشعبيخرَّج البخاري من حدیث : فصل(: �قول -َرِحَمُه هللاُ -ابن رجب 
 من خرجه ،»عنه هللا نهى ما هجر من والمهاجر و�ده، لسانه من لمسلمون ا سلم من المسلم«: قال -علیه وسلم

: معاو�ة وقال: قال ثم. هللا عبد عن الشعبي عن خالد، أبي بن و�سماعیل السفر أبي بن هللا عبد عن شعبة روا�ة
 اودد لىاألع عبد وقال -صلى هللا علیه وسلم- النبي عن عمرو بن هللا عبد سمعت: قال عامر عن داود حدثنا
عندك؟  ذاما ،أو معنِعًنا )هإسنادُ  انً عنعَ مُ  الحدیث روى  شعبة أن بهذا البخاري  مقصود .هللا عبد عن عامر عن

 ي معك؟ ما الطبعة الت ،مضبوطة العین الثانیة مكسورة
 .......  طالب:

 ؟طارق عوض هللا
 طالب: ...........

 .للمعلوم ال مبني للمفعول اكون مبنی� فیتعین أن � )هكلَّ (: ي یؤ�د هذا أنه قالالذ. نعم 
 �ذلك، داود نع: األعلى عبد فقال فیه، علیه واختلف الشعبي عنرواه  هند أبي بن وداود. �لَّه هإسنادَ  انً عنعِ مُ ( 

 عبد من له �السماع الشعبي تصر�ح حدیثه في فذ�ر هللا، عبد سمعت: قال عامر عن داود عن: معاو�ة أبو وقال
 ألن ؛ذاهو�نما احتاج إلى ( �عني احتاج البخاري إلى إیراد الطر�ق الثاني، )هذا إلى احتاج و�نما .عمرو بن هللا

 نع بلد أهل �عض روى  إذا اوخصوًص ، لبعض �عضهم الرواة لقي ثبوت بدون  یتصل اإلسناد أن یرى  ال البخاري 
تصال لعلم �ستدلون بذلك على عدم اال�عني إذا تباعدت األقطار وال ثبت اللقي فإن أهل ا، )عنه ناءٍ  بلد أهل �عض
  رر في مواضع من فتح الباري البن حجر والبن رجب أ�ًضا.كما قُ 

 عدم ىعل �ستدلون  زالوا ما الحدیث أهل أئمة فإن إذا روا �عض أهل بلد عن �عض أهل بلد ناٍء عنه، اوخصوًص (
-ابن رجب و ، )ذلك أشبه وما الدرداء أبي عن المسیب بن سعید روا�ة في قالوا �ما الرواة،بلدان  بتباعد السماع

 الرواة يلق ثبوت بدون  یتصل اإلسناد أن یرى  ال البخاري  ألن(. أطال في هذه المسألة في شرح العلل -َرِحَمُه هللاُ 
 .)لبعض �عضهم

أثیر في  هذا مشهور مستفیض عنه، وهو الذي یدل علیه تصرفه في تار�خه، هذا هو المعروف والمستفیض عنه، 
اإلمام  واستدلوا على ذلك �أن وال یوجد ما یدل علیها، ،وأن هذه مجرد دعوى  ،امنا هذه أن البخاري ال �شترط اللقاءأ�

 :قالوا إنه �ستحیل، وا:وقال وأنها تكفي المعاصرة، ،في مقدمة الصحیح شنع على من قال �اشتراط اللقاء امسلمً 
دعه وأنه ابت ،وأن القائل �ه مبتِدع ،ه �أنه قول مبتَدع مخترع�صف هذا القول ومن قال � ا�ستحیل أن اإلمام مسلمً 

وال �مكن أن �قول هذا القول �النسبة لشیخه البخاري وال علي بن  �عض من ابتدع هذا القول واخترعه، �عضهم،
 .المدیني

مبتدع  ،ري في صحیحه في مقدمة صحیحه یرد على مبتدع ما یرد على البخا اوقررنا في مناسبات �ثیرة أن مسلمً  
اط �ما أننا إذا رددنا على أبي علي الجبائي أو أبي الحسین البصري في اشتر  �ستغل احتیاط البخاري في رد السنن،

ن إنما نرد على م العدد في الروا�ة فإننا ال نرد على عمر بن الخطاب حینما رد خبر أبي موسى حتى �شهد له أحد،
ما فیه إشكال أن یرد مسلم على مبتدع �ستغل احتیاط البخاري في رد وعلى هذا  �ستغل احتیاط عمر في رد السنة.

 .السنن
 مول مصر نزل، حجازي  وهو عمرو بن هللا عبد عن، الكوفة أهل من وهو الشعبي رواه قد الحدیث وهذا(: قال

 عام وفةكال معاو�ة مع مقدِ  عمرو بن هللا عبد �ان وقد، منه سماعه على یدل ما یذ�ر أن فاحتاج العراق، �سكن
 روا�ة من الحدیث هذا مسلم جخرَّ  و�نما. والشعبي حبیش بن روزِ  وائل �أبي الكوفة أهل فسمع، الجماعة

 نإ«: �قول عمرو بن هللا عبد سمع الخیر أبي عن حبیب بن یز�د روا�ة من عمرو بن هللا عبد عن المصر�ین
 .»و�ده لسانه من المسلمون  سلم من: قال خیر؟ المسلمین أي: -صلى هللا علیه وسلم- النبي سأل رجالً 
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المسلمون  من سلم: أي المسلمین خیر؟ فقال« هناك: ،)»المسلم« روا�ة وأما .البخاري  روا�ة لفظ �خالف اللفظ وهذا 
 یقتضيف »المسلم«وأما روا�ة  (وهذا اللفظ �خالف روا�ة لفظ البخاري أو لفظ روا�ة البخاري.. »من لسانه و�ده

 لمسلمون ا َ�سلم لم فمن اإلسالم، الكامل المسلم بذلك والمراد و�ده، لسانه من المسلمون  سلم فیمن المسلم حصر
 أذى فإنَّ  ،واجبة و�ده العبد لسان من المسلمین سالمة فإن الواجب، اإلسالم �مال عنه ینتفي فإنه و�ده لسانه من

  .القول اللسان وأذى الفعل،: الید فأذى و�الید، �اللسان حرام المسلم
 تىأ قد امسلمً  �ان السائل ألن ؛الحدیث هذا في بهذا وصف إنما -صلى هللا علیه وسلم- النبي أن: والظاهر
 فبین إلسالم،ا في العباد حقوق  من الواجب القدر هذا دخول �جهل و�نما ،-عزَّ وجلَّ - هلل الواجبة اإلسالم �أر�ان

 .)جهله ما -صلى هللا علیه وسلم- النبي له
علیه الصالة -�ما �ان  ،فإنه ینظر إلى حال السائل ،ئل عن أفضل األعمالأن �كون العاِلم إذا سُ  وهكذا ینبغي 

ال �عني أفضل األعم فینظر ما یناسب حال هذا السائل فیرشده إلیه، ،�جیب �أجو�ة متفاوتة عن سؤال واحد -والسالم
، »�مان �اهللإ«: �قول اوأحیانً ، »الصالة على وقتها«: ل�قو  اوأحیانً ، »الجهاد في سبیل هللا«: �قول افأحیانً  ،�النسبة لك

�مكن نما إلى علمه أنه یتساهل في أمر األذى  »أي المسلمین خیر؟«: سأله هذا ،طیب �قول �ذا و�ذا. اوأحیانً 
 هأن ینب -علیه الصالة والسالم-فأراد  تهم بذلك �عني ممن حضر،أو في الحضور من یُ  �اللسان أو �الید فقال ذلك،

  إلى مثل هذا.
 .......  طالب:

ر [ِمن] �ما قال �عض الشراح انتفى اإلشكالو�ذا قُ  ،لكنها أفضل  .دِّ
 .......  طالب:

 .نعم
 .......  طالب:

�ل  و�النسبة لذاك هي أفضل من غیرها، ،الكن �النسبة لهذا هي أفضل من غیره تبقى تبقى أنها أفعل تفضیل، ال،
 جه إلیه.على ما وُ 

 ..... .. طالب:
 ؟ اتفضل على اإل�مان شیئً  تر�د أن، »إ�مان �اهلل: أي العمل أفضل؟ قال« لما �قال مثًال:

 .ال طالب:
 .هذا �إطالق ،خالص

 الهموأمو  دمائهم حرمة للناس نو�یَّ  الوداع حجة في خطب لما -صلى هللا علیه وسلم- النبي أن: هذا و�شبه(
 لناسا أمنه من والمؤمن و�ده، لسانه من المسلمون  سلم من: لمسلما من سأخبر�م«: �قوله ذلك أتبع، وأعراضهم

یه صلى هللا عل- النبي و�ان .عبید بن فضالة حدیث من صحیحه في حبان ابن جهخرَّ . »وأنفسهم أموالهم على
 عن حمدأ اإلمام مسند في �ما العباد، وحق هللا حق ِذ�ر بین اإلسالم یر�د علیه قدم منل �جمع اأحیانً  -وسلم
 من ن المسلمو �سلم وأن هلل، قلبك تسلم أن: قال اإلسالم؟ ما! هللا رسول �ا: رجل قال«: قال عبسة بن عمرو
  .»و�دك لسانك
یدة معاو�ة بن ح، بهز بن حكیم بن معاو�ة بن حیدة ،)»أتى أنه«: جده عن أبیه عن حكیم بن بهز عن اأ�ًض  وفیه
، �اإلسالم: قال نا؟إلی ر�نا هللا �عثك ِ�م هللا بوجه أسألك: له فقال، ملیسل -علیه الصالة والسالم- النبيأتى «( وجده
 وتقیم«( الً �ام ا�عني استسلم استسالمً  ،)»یتوتخلَّ  ،هلل وجهي أسلمت: تقول أن: قال اإلسالم؟ آ�ة وما: قلت: قال

: قال یننا؟د هذا !هللا رسول �ا: قلت«: فیه وقال الحدیث وذ�ر ،»محرم مسلم على مسلم و�ل الز�اة، وتؤتي الصالة
 . »دینكم هذا

 . �معناه النسائي وخرجه
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 الرغبةو  ومحبته الخیر لطلب ومباعدته الشر هجران: الهجرة فأصل، »عنه هللا نهى ما هجر من والمهاجر« :قوله
 لمتع يف رغبة ؛اإلسالم دار إلى الشرك بلد هجران إلى تنصرف إنما السنة �تاب في اإلطالق عند والهجرة .فیه

 هجران لكذ في فیدخل المعاصي، من عنه هللا نهاه ما یهجر أن: الهجرة فأصل �ذلك �ان و�ذا �ه، والعمل اإلسالم
 �املة، مةتا بهجرة لیس المعاصي على اإلصرار مع الشرك بلد هجرة فمجرد و�ال اإلسالم، دار في رغبة ؛الشرك بلد
 .)علیه القدرة مع الشرك بلد هجران: ذلك جملة ومن عنه، هللا نهى ما هجران: الكاملة التامة الهجرة بل

 أبي نب هللا عبد بن ُبر�دخرج البخاري من حدیث : فصل(: �قول ،اكالم مرتبط �الكالم السابق و�ن �ان حدیثه الحقً 
 مسل من: قال أفضل؟ اإلسالم أي! هللا رسول �ا: قالوا«: قال، موسى أبي أبیه عن بردة أبي جده عن بردة

 هللاُ  َصلَّى النبي أن«: عمرو بن هللا عبد حدیث من اأ�ًض  جوخرَّ ، اأ�ًض  مسلم جهوخرَّ  .»و�ده لسانه من المسلمون 
: الروا�ة هذه علىف. ذ�ره تقدم كما »و�ده لسانه من المسلمون  سلم من: قال خیر؟ المسلمین أي: سئل َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ 

 ق الفر في لي ظهر والذي: رجب ابن قال. »أفضل؟ سالماإل أي«: موسى أبي روا�ة وفي، »خیر؟ المسلمین أي«
طبعة ابن  عندك �ذا؟ ،)فضل غیر في ااشتر�َ  شیئین في تستعمل إنما »أفضل« ةلفظ أن »أفضل«و »خیر« بین

 الجوزي؟
 . نعم طالب:

 يإنما تستعمل في شیئین اشتر�ا ف »أفضل«أن لفظة  »أفضل«و »خیر«(والذي ظهر في الفرق بین : وقال ،نعم
 ؟)اشتر�ا في غیر فضل( �یف ،غیر فضل)

  .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
 .هذا مقتضى أفعل التفضیل ،؟ اشتر�ا في الوصف والفضل)في غیر فضل(
 في كلذ شارك قد الممتاز فهذا �ه، اختص �فضل اآلخر عن أحدهما امتازو  ،فاق أحدهما اآلخر في هذا الوصفو (

 الخیر من نوع منهما �ل في شیئین في فتستعمل »خیر« ةلفظ وأما. ذاك فهو ائدز  �فضل عنه واختص الفضل
 ترجیحف جنساهما اختلف و�ن ذلك، غیر أو نفعه في أو ذاته في علیه لز�ادةذلك  �ان سواء، اآلخر في مما أرجح

 اختلفً م جنسهما �ان و�ن القاصر، النفع من خیر المتعدي النفع: فیقال ،]خیر[ بلفظة �كون  اآلخر على أحدهما
�عني �كون  .)بز�ادة اآلخر على أحدهما وامتاز ،ذلك ونحو ِدین أو علم في ا�اشتر  إذا عمرو، من أفضل ز�د: و�قال

وأما أفضل فهو في وصف خاص اشتر�ا  �عني �موازنة خیر هذا مع خیر هذا في الجملة، التفضیل في خیر �العموم،
 ،)إنما تستعمل في شیئین اشتر�ا في غیر فضل »أفضل«أن لفظة (: هلكن قول. فیه �كون أحدهما أكثر من اآلخر

 هذا محل نظر.
 .......  طالب:

 .�عني أكثر من فضل ،أو أكثرفضل ... في غیر ما  ؟في غیر فضل �قال
 .......  طالب:

ام �عني الخیر یدل على الخیر الع خیر أعم من فضل،هو فرق بین  .........تستعمل على رأي  اأحیانً  كالهما،
 أیهما خیر؟ على �المه؛: أیهما أفضل؟ تقول :أیهما أفضل؟ ما تقول وهذا محدث، ،هذا فقیه تفضل بین اثنین،

یه؟ هذا الفقأم أیهما أفضل هذا الفقیه  ،أفضل: و�ذا قلت إنما اشتر�ا فیما فیه خیر. ألنهما اشتر�ا في وصف واحد،
  ؟عالم استندوما أدري  ،هذا �الم ابن رجب

 .{َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َیْوَمِئٍذ} :طالب
 واحد. �عني �النظر إلى العموم ما هو �النسبة إلى وصف �عني هذا في الجملة،]، ٢٤[الفرقان:  }َخْیٌر ُمْسَتَقر�ا{

 .......  طالب:
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 . اوما ذ�ر مستندً  ا�مرتاح إال إذا ذ�ر مستندً  لستعلى �ل حال أنا 
 .......  طالب:

  ؟الفرق بینهما ماوالفضل والخیر  ا فیه إشكال،إذا �انت في فضل م
 .......  طالب:

 في شيء خاص.
 .......  طالب:

لكن یبقى أن تخصیص الفضل �شيء معین �شتر�ان  ،�مكن غیر فضل إذا �انت زائدة ما فیه إشكال مثل ما ذ�ر،
 .هذا �حتاج إلى شيء من االستدالل والخیر في الجملة، فیه،
 أفضل اأحدهم ثواب أن: المراد �كون  فقد الجنسین، اختالف مع »أفضل« لفظة األول النوع يف استعمل و�ن(: قال
 المسلمون  سلم فمن وحینئذ، منه بز�ادة أحدهما وامتاز ،الثواب في االشتراك وقع فقد منه، وأز�د اآلخر ثواب من
 من سالماإل في هللا �حقوق  اإلتیان في الشتراكهما ؛�ذلك لیس ممن غیره إسالم من أفضل �سالمهو  و�ده لسانه من

 اإلسالم هذا فصار المسلمین، �حقوق  �القیام أحدهما وامتاز ذلك، ونحو الز�اة و�یتاء الصالة و�قام الشهادتین
 ؛اكذ من خیر هو: و�قال، إسالمه من أفضل إسالمه ألن؛ ذاك من أفضل هذا: فیقال المسلم وأما. ذاك من أفضل
 .)علیه وز�ادته غیره خیر على خیره لترجح
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:

  ؟هو ما
  أدلة على....... طالب:

 ما أدري �ِهللا.
 .......  طالب:

  ؟في النبوة خاصة
 .......  طالب:

  ؟في النبوة خاصة
 .......  طالب:

ْلَنا َ�ْعَضُهْم َعَلى َ�ْعٍض} ُسُل َفضَّ  ].٢٥٣[البقرة:  {ِتْلَك الرُّ
 ..... .. طالب:

  ؟�عني في النبوة خاصة
 .......  طالب:

  ؟�عني في الصالة فقط
 .............. طالب:

 ؟أین
 طالب: ...........

 األخیرة؟
 طالب: ...........

ثم ذ�ره في  وشرحناه من �الم أهل العلم، خرج الحدیث في �تاب اإل�مان �ما ذ�رنا، -َرِحَمُه ُهللا تعالى-البخاري 
َثَنا" :-َرِحَمُه هللاُ -قال  ،ي �اب االنتهاء عن المعاصيكتاب الرقاق ف َثَنا: قال ُنَعْیٍم، َأُبو َحدَّ  ،"َعاِمرٍ  َعنْ و  َزَكِر�َّاُء، َحدَّ
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 َسِلمَ  نْ مَ  الُمْسِلمُ «: -َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى -النَِّبيُّ  َقالَ : َ�ُقولُ  َعْمٍرو، ْبنَ  للااَِّ  َعْبدَ  َسِمْعتُ : َقالَ " ،هو الشعبيو 
 ."»َعْنهُ  للااَُّ  َنَهى َما َهَجرَ  َمنْ  َوالُمَهاِجرُ  َوَ�ِدِه، ِلَساِنهِ  ِمنْ  الُمْسِلُمونَ 

�ر فیه ثالثة ثم ذ، )واإلعراض عنها �عد الوقوع فیها اورأسً  أي تر�ها أصالً "، �اب االنتهاء عن المعاصي: "قوله(
 إنما«: �قول -صلى هللا علیه وسلم-�رة أنه سمع رسول هللا والثاني حدیث أبي هر  األول حدیث أبي موسى، أحادیث:

 .والثالث حدیث عبد هللا بن عمرو، »...امثلي ومثل الناس �من استوقد نارً 
 . الشعبي هو" عامر"و، زائدة أبي بنا هو" ز�ر�ا: "قوله، الحدیث الثالث(: �قول ابن حجر

 . اإل�مان �تاب أوائل في شرحه تقدم »المسلم«: قوله
 من یهاجر لم من لقلب تطییًبا ؛�الذ�ر المهاجر خص: قیل ،»عنه هللا نهى ما هجر من والمهاجر«: ولهق

عني ممن �، )مكة �فتح ذلك لفوات ؛المسلمین من یهاجر لم من لقلب تطییًبا(، )مكة �فتح ذلك لفوات ؛المسلمین
ب �حتاج إلى تطیی ؟هل یرد هذا رك الهجرة،جد قبل فتح مكة وفرط وتأو �حتمل أ�ًضا أنه ممن وُ  جاء �عد فتح مكة،

  ؟قلب مثل هذا
 .ال طالب:

 من أن مفأعلمه مكة، �فتح ذلك لفوات ؛المسلمین من یهاجر لم من لقلب تطییًبا ؛�الذ�ر المهاجر خص: قیل( ال،
 الهجرة لىع یتكلوا ال أن للمهاجر�ن تنبیًها ذلك �كون  أن و�حتمل. الكامل المهاجر هو �ان عنه هللا نهى ما هجر

 .)-صلى هللا علیه وسلم- ُأوتیها التي الكلم جوامع من الحدیث وهذا. العمل في قصروافیُ 
* * * 

 .نعم
 .جمعینأوصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  : الحمد هلل رب العالمین،طالب

َثَنا َأْفَضُل؟ اِإلْسَالمِ  َأيُّ : َ�ابٌ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري  : َقالَ ، ُقَرِشيُّ ال َسِعیدٍ  ْبنِ  َیىَ�حْ  ْبنُ  یدُ َسعِ  َحدَّ
َثَنا َثَنا: َقالَ  َأِبي، َحدَّ : َقالَ  -َعْنهُ  للااَُّ  ِضيَ رَ - ُموَسى َأِبي نْ عَ  ُبْرَدَة، َأِبي نْ عَ  ُبْرَدَة، َأِبي ْبنِ  للااَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  ُبْرَدةَ  َأُبو َحدَّ

 ."»هِ َوَ�دِ  ِلَساِنهِ  نْ مِ  الُمْسِلُمونَ  َسِلمَ  َمنْ «: َقالَ  َأْفَضُل؟ اِإلْسَالمِ  َأيُّ  للااَِّ، َرُسولَ  َ�ا: اُلواقَ 
  ؟الثاني ،الموضع السابق ذا

 .......  طالب:
  ؟ذ�ر في الحدیث أبي موسى

 .......  طالب:
 ؟عندك طرف له ،األنه ما ذ�ر له طرفً 
 طالب: ...........

 .لكنه حدیث آخر ،هو عن أبي موسى ،لكنه حدیث آخر ،حدیث أبي موسى هو 
�عني إما  ،)قبله الذي في ما وفیه ،منون  هو "�ابٌ : "قوله(: في شرح الحدیث -َرِحَمُه هللاُ -�قول الحافظ ابن حجر 

ه �جوز فی إلیها، وال یلتفت ،قطع عن اإلضافةو�ما أن �ُ  وتكون الجملة التي �عده في محل جر �اإلضافة، ،أن �ضاف
 اإلضافة إلى جملة الحدیث لكن لم تأت �ه الروا�ة.

" موسى أبو"و .اسمه في ال �نیته في وافقه جده وشیخه، مصغًرا والراء �الموحدة ُبر�د هو" بردة أبو حدثنا: "قوله(
 عیدس بن حیى� بن سعید عن مسندیهما في �على وأبو سفیان بن والحسن مسلم رواه" قالوا: "قوله. األشعري  هو

ى بن سعید بن �حی والذي في المتن: ،اآلن سعید بن �حیى بن سعید القرشي، )قلنا: بلفظ هذا �إسناده البخاري  شیخ
 �ذا في الفرع القرشي مجرور مصحح علیه. عندك فیه رقم واحد وعشر�ن: و�عد سعید القرشي،

  ؟وق ي علیها الفر معكم النسخة الت ال إلى. علیه:تب ألنه �ُ  ؛عید بن �حیى دون ابن سعید القرشيس في فروق النسخ: 
 ....... ال ما طالب:
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 ؟ماذا
 .......  طالب:

 ؟نعم
 .سعید بن �حیى طالب:

 .سعید بن �حیى
إسناده (رواه مسلم والحسن بن سفیان وأبو �على في مسندیهما عن سعید بن �حیى بن سعید شیخ البخاري �: �قول

: فظبل هذا �حیى بن سعید عن الحفاظ أحد الغساني محمد بن حسین طر�ق من منده بنا ورواه ،قلنا هذا بلفظ:
 .)موسى أبو السائل أن فتعین، قلت

 .......  طالب:
  ؟اسمها ما ،هذه بنسخة

 .......  طالب:
  ؟الطبعة ما ي معك؟وما التنعم.  ،بوالق

 .......  طالب:
 .وهو موجود في �عض النسخ ،رجحت قول اللفظ الثاني ،نعم

 ومن فسهن أراد مسلم روا�ة وفي، صرح هذه في ألنه؛ الروا�ات بین فتخالُ  وال ،فتعین أن السائل هو أبو موسى(
 السؤال ذاه سأل وقد. و��اهم أنه أراد البخاري  روا�ة وفي، السائل حكم في �السؤال الراضي إذ؛ الصحا�ة من معه
 . انيالطبر  رواه، قتادة بن وعمیر حبان بن رواه، ذر أبو أ�ًضا
، )عددمت على تدخل أن أي وشرط(، )متعدد على تدخل أن أي وشرط، مفرد اإلسالم :قیل إن ،»اإلسالم أي«: قوله

  ؟أي الرجال أفضل: إنما تقول ؟أي الرجل أفضل: ما تقول
 أي«: ممسل روا�ة و�ؤ�ده ؟أفضل اإلسالم وي ذَ  أي: تقدیره حذًفا فیه �أن أجیب، متعدد على تدخل أن أي وشرط(

 تقدیر نم أولى التقدیر وهذا، الخصلة بهذه حاصلة المسلم أفضلیة أن: اللفظین بین والجامع، »؟أفضل المسلمین
 ،لخصالا عن سئل: �قال �أن آخر سؤال علیه یلزم ألنه أولى إنه قلت و�نما ؟اإلسالم خصال أي: هنا الشراح �عض
 .)الخصلة �صاحب فأجاب

 ،دالسالمة سالمة المسلمین من اللسان والی: ما قال ،»من سلم«ألن الجواب  ل؛الجواب ال �ساعد على تقدیر الخصا 
  هذا صاحب الخصلة. »من سلم«لكن  ألن السالمة خصلة، ؛هذا �قدر له الخصال

 لحكمةا فما ،الخصلة �صاحب فأجاب الخصال عن سئل: �قال �أن آخر سؤال علیه یلزم ألنه ؛أولى إنه قلت و�نما(
 ؟ ذلك في
[البقرة:  ْألَْقَرِ�یَن}ْلَواِلَدْیِن َواْن َخْیٍر َفلِ مِ {َ�ْسَأُلوَنَك َماَذا ُیْنِفُقوَن ُقْل َما َأْنَفْقُتْم : تعالى قوله نحو یتأتى �أنه اب�ج وقد

 لمسلمینا خصال �عض أن ثبت و�ذا، تأو�ل �غیر له مطا�ًقا الجواب �قع ؟اإلسالم ذوي  �أي والتقدیر، اآل�ة] ٢١٥
 والذي الحدیث هذا مناسبة فتظهر، والنقصان الز�ادة �قبول المصنف مراد حصل �عض من أفضل إلسالم�ا المتعلقة

محمد بن نصر �عني عند البخاري � ،)مترادفان عنده واإلسالم اإل�مان إذ؛ اإل�مان أمور تعداد من قبلهما لما قبله
 .المروزي وغیرهما على ما سیأتي الخالف فیه

 . هغیر  من أفضل: والتقدیر، جائز �ه العلم عند الحذف �أن أجیب؟ العمل عن هنا علأف دجرَّ  لم: قیل فإن(
 بن سعید بن العاص بن سعید بن أ�ان جده اسم المذ�ور سعید بن و�حیى، �وفیون  �له اإلسناد هذا: تنبیه

لعیني ما أ�ًضا ا. )األموي  أمیة بن(ا �عني مكرر، )العاص بن سعید بن العاص بن سعید بن أ�ان( ،)العاص
ن بما فیه سعید  ،)أمیة بن العاص بن سعید بن أ�انسعید بن  بن �حیى بن سعید األول( ارتضى هذا التكرار:

  .إلى آخر �المه، )...األموي  شمس عبد بن(ا لما ذ�ره ابن حجر االعاص ثانیة خالفً 
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 .......  طالب:
 ؟ماذا

 .......  طالب:
 .نه ذ�ر الصوابأ فقط ،ال

  ....... طالب:
 .ألنه لو �انت في النسخة التي وقعت للعیني ما تر�ها ؛ما هو ببعید تكرار، لعله مز�دة،

 وفي، بأیو  أ�ا �كنى( أو غیر أموي  اأعم من أن �كون أمو��  ،)األعمیة �النسبة قرشی�ا المصنف ونسبه (األموي،
 �سمى عنه یروي  بنا له لیسو ، األموي  حدیث من أكثر الكتاب هذا في وحدیثه، القطان سعید بن �حیى ةطبق

 �حیى: هماو ، هذین طبقة فوق  طبقة من لكن، أ�ًضا اثنان سعید بن �حیى له �قال ممن الكتاب وفي. فافترقا سعیًدا
 عن و�متاز ،حیان أبو التیمي سعید بن و�حیى، الكتاب أول األعمال حدیث في السابق األنصاري  سعید بن

 .)الموفق �هللا، �الكنیة األنصاري 
 ال �الرفع »أيُّ «: قوله" ؟أفضل اإلسالم أي �اب" :-عنه هللا رضي- البخاري  قال( :-َرِحَمُه هللاُ -ي شرح الكرماني وف

 أي: عناهوم، ال أم علیه وقفت سواء تنونه لم أو الباب نونت سواءال �الجر ( "�اب"�عني ما تضیف إلیها ، )�الجر
ر، ؟)أفضل اإلسالم خصال  . ألنه �حتاج إلى تقدیر ثانٍ  ؛وهذا الذي ما ارتضاه ابن حجر �عني قدر الخصال،؟ فسَّ

 یدل وابالج وألن، فیه تعدد ال اإلسالم ونفس متعدد على تدخل أن أي شرط إذ ؟أي خصال اإلسالم أفضل ومعناه:(
على أن السؤال عن (الصواب أنه یدل على صاحب الخصلة ، )اإلسالم عن ال الخصلة عن السؤال أن على

وتؤخذ  ،صاحب الخصلة ذ�رقد یُ ، )مقامه إلیه المضاف وأقیم المضاف فحذف، نفسه عن اإلسالم الخصلة ال
َماَواِت  والعكس: ،الخصلة من سیاقه   ؟�مل ؟]١٦[الرعد:  }{ُقْل َمْن َربُّ السَّ

 .هللقل  طالب:
َماَواتِ  ،]١٦[الرعد:  {ُقِل للااَُّ} الخصلة التي  ؟بواضح م لیسأواضح  الر�و�یة هلل، �عني، {ُقِل للااَُّ}؟ }{ُقْل َمْن َربُّ السَّ

 نظیر ما عندنا. من صاحب الخصلة، ؟أخذت مماذا هي الر�و�یة هلل،
 من أفضل: تقدیره قلت، الكل عن مجرد هنا وأفضل، الثالثة الوجوه �أحد �ستعلم أن بد ال التفضیل أفعل قلت فإن(

: ولناق في و�ذا، تعالى هللا عند ثواً�ا األكثر هو فضلاأل ومعنى، جائز �ه العلم عند والحذف، الخصال سائر
 . هللا عند ثواً�ا أكثر هو أي، غیره من أفضل الصدیق

 یخش هو وسعید، أیوب أبو و�حیى، عثمان أبو سعید و�نیة" القرشي البغدادي سعید بن �حیى بن سعید: "قوله
 وفيت، غیره وعن أبیه عن روى ، وغیرهم سائيوالن داود وأبو والترمذي ومسلم البخاري  الخمسة األصول أصحاب

 . ومائتین وأر�عین تسع سنة
�عني ، )قالساب سعید بن �حیى وغیر القطان سعید بن �حیى غیر وهو، آنًفا المذ�ور �حیى وهو" أبي حدثنا: "قوله

 سعید بي�أ كنى� ،تا�عي مدني أنصاري  ألنه؛ »�النیات األعمال إنما« حدیث في الكتاب أول فيالسابق ( األنصاري 
 من السابق �حیى نعم. �غداد سكن �وفي أموي  شميبع قرشي وهذا، ومائة وأر�عین ست أو ثالث سنة ىالمتوف
 . ومائة وتسعین أر�ع سنة توفي، هذا �حیى شیوخ جملة
 عبد ابن وهو، فیهما المهملةو  والدال و�الراء، واالسم الكنیة في المضمومة �الموحدة ُبر�د اسمه" بردة أبو: "قوله
 عن ي یرو  بردة أبو وجده، بردة جده وعن هللا عبد أبیه عن ى رو ، األشعري  الكوفي موسى أبي بن بردة أبي بن هللا

 . األشعري  موسى أبي أبیه
 طالب يأب بن علي سمع، موسى أبي ابن وهو، الحارث أو عامر واسمه المذ�ور بردة أبي جد أي" بردة أبي: "قوله

 ر�عأ أو ثالث سنة بها وتوفي الكوفة قضاء ولي، وتوثیقه جاللته على متفق وهو، -عنهما هللا رضي- وعائشة
 . ومائة
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 -لنبيا استعمله، وفقهائهم وفضالئهم الصحا�ة �بار من الیمني األشعري  قیس بن هللا عبد هو" موسى أبي: "لاق
، ةمعاو� على دمشق وقدم ،والبصرة الكوفة على عمر واستعمله، الیمن وساحل عدن على -صلى هللا علیه وسلم

، دیًثاح وخمسین أر�عة منها البخاري  ذ�ر حدیًثا وستون  ثمائةثال  -صلى هللا علیه وسلم- هللا رسول عن له روي 
 وأ ست أو خمس سنة �الكوفة :وقیل ،�مكة وتوفي، داود آل مزامیر من أوتي ولقد ،�القرآن الصوت حسن و�ان
هب الذي إمام األشاعرة في المذ، )نسله من السنة أهل إمام هو الذي ري األشع الحسن أبو والشیخ، وأر�عین أر�ع

 ف في ذلكوألَّ  ،لكنه أعلن رجعته، اورجع عن �ثیر منه ولم �ستطع التخلص من شوائب ما اعتقده سا�قً  ینسب إلیه،
 . اإل�انة والمقاالت وغیرهما

ن نحتاج أ، )الخصلة ذي أي »سلم من« :فأجاب، الخصلة أي اإلسالم عن سألوا: قلت فإن، »سلم من«: قوله(
والجواب عن االستشكال الذي أورده ابن حجر  وهذا الذي تحاشاه ابن حجر، ألنه قدر الخصلة، ؛جواب ثانٍ �جیب ن

  فهم من صاحبها.أن الخصلة تُ  مثل ما ذ�رنا:
 فكیف، و�ده نهلسا من المسلمین سالمة هو �قل ولم »سلم من«: قال حیثأي ذي الخصلة  »من سلم« فأجاب:(

 اعتبار� أفضلیته أن منه ُ�علم إذ؛ المعنى حیث من وز�ادة مطابق جواب هو: قلت؟ للسؤال مطا�ًقا الجواب �كون 
 أو]، ٢١٥قرة: [الب َواِلَدْیِن} َخْیٍر َفِللْ {َ�ْسَأُلوَنَك َماَذا ُیْنِفُقوَن ُقْل َما َأْنَفْقُتْم ِمنْ : تعالى قوله نحو وذلك، الخصلة تلك
لعدل مصدر مع أن ا، ؟)خیر المسلمین أي: قال فكأنه، العادل و�راد العدل :�قال �ما الصفة وأراد اإلسالم قأطل

ین أي المسلم: فكأنه قال و�راد العادل،( ،یلزم صیغة واحدة ،یوصف �ه الواحد والمثنى والجمع والمذ�ر والمؤنث
  .)»خیر؟ المسلمین أي«: الروا�ات �عض في جاء �ماخیر؟ 

  ؟نرجعأم غیر مجز�ة؟ نافع أم ! مجز�ة جیًدا ا على هذه الطر�قة نمشي مشیً �هللاِ 
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:
 مخلطین! من عمل صالًحا... ما �خالف،نعم، 

 .الطر�قة األولى طالب:
  ؟ماذا

 .الطر�قة األولى طالب:
 ن الطول.ما یبغو  لكن اإلخوان ما یبغونها، �ِهللا إنها أفضل، ؟أفضل
 .الطر�قة األولى أحب إلیك طالب:

 .نتهي من حدیثین �عد االستدراك ذاكسناآلن  ،نمشي أن ودهم ،لكن ما یبغون الطول
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:

  ؟أیهم
 .األولى طالب:

 .ترون  هذا الذي
  ؟أو نتر�ه �قول في �اب اإلعراب،

 طالب: ...........
لم أن وقد عُ  ،هاهنا لالستفهام »أي«و ،خبره »أفضل«: وقوله ،كالم إضافي مبتدأ »إلسالمأي ا«: قوله(: �قول

 »أي«و(أو أقسام هي؟ ، ])١١٠[اإلسراء:  {َأ��ا َما َتْدُعوا}شرط نحو : خمسة أوجه( ي هو االستفهامالذ، )أقسامه
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�ا أیها  إلى نداء ما فیه أل نحو: شرط وموصول ووصلة إلى ما فیه نحو �ا أي إلى ما فیه أل،: هاهنا لالستفهام
 .]١٢٤[التو�ة:  {َأ�ُُّكْم َزاَدْتُه َهِذِه ِإ�َماًنا}: االستفهام نحو الرجل،

 أن تدخل على متعدد،( شرط أي، )شرط أن تدخل على متعدد فإن قیل:(ما ذ�ر هذا ، )شرط أن أي فإن قیل: 
 ؟ضلوأي أصحاب اإلسالم أف فیه حذف تقدیره:: تقل ؟ألن نفس اإلسالم ال تعدد فیه ؛وهاهنا دخلت على مفرد

لى عوله شرح  ،الحلبي، )وقد قدر الشیخ قطب الدین ،»أي المسلمین أفضل؟«: و�ؤ�د هذا التقدیر روا�ة مسلم
 ألن(؛ �عني غیر وجیه، )موجه غیر وهذا ؟أفضل اإلسالم خصال أي: شرحیهما في والكرماني( ،البخاري ذ�رناه

 الجواب ع�ق ال تقدیرهما في وألن، مسلم روا�ة بدلیل اإلسالم خصال عن ال المسلمین في یةاألفضل عن االستفهام
 . للسؤال مطا�ًقا

، )والالم منو  اإلضافة: وهي الثالثة الوجوه �أحد ُ�ستعمل أن بد ال أنه ُعلم وقد التفضیل فعلأ »أفضل«: قیل فإن
أفضل من  ومن: أفضل الناس أو أفضل الطالب،: ة فیقالستعمل �اإلضافأفضل الناس �عد التفضیل إما أن �ُ  أفضل،

 . أفضل لكذا أو: ،كذا
 . اإلضافة ومن والالم: الوجوه الثالثة وهي(

رَّ َوَأْخَفى}: تعالى قوله في �ما �ه، العلم عند �له ذلك من ُ�جرد قد: قلت  السر، من أخفى: أي]، ٧[طه:  {َ�ْعَلُم السِّ
 هللا عند ً�اثوا األكثر هو األفضل ومعنى. غیره من أفضل: هنااه والتقدیر شيء، �ل من أكبر أي أكبر، هللا: وقولك
 اثوا�ً  أكثر هو أي(المراد الصدیق أفضل من غیره ، هنا �تب الصدق، )غیره من أفضل قیالصد: تقول �ما تعالى،

 . القول مقول، آخره إلى »سلم من«: قوله. غیره من تعالى هللا عند
 لمبتدأفا، آخره إلى »سلم من«: هو الكالم تقدیر ألن ؛جملة اأ�ًض  هو: قلت ؟جملة �كون  ولالق مقول: قلت فإن

  .العائد وفیه ِصلتها »و�ده لسانه من المسلمون  سلم«و موصولة، »نمَ «و محذوف،
 د�العد يعقل: أقسام ثالثة على وهو الحصر، على الدال معرفتین والخبر المبتدأ وقوع فیه :وغیره المعاني بیان

 �تب وأ ومقاالت مقدمة على الكتاب �حصر ليعْ وجَ  أقسام، ثالثة على الكلمة �حصر ووقوعي والفرد�ة، للزوجیة
 . القسم هذا من والحدیث ،اأ�ًض  اادعائی�  هذا و�سمى وخاتمة، أبواب أو

 بن حسنوال ممسل روا�ة في ووقع معهودون، جماعة فاعله" قالوا: "قوله .األشعري  موسى أبو فاعله" قال: "قوله
 منده ابن ورواه، قلنا: بلفظ المذ�ور �إسناده البخاري  شیخ �حیى بن سعید عن مسندیهما في �على وأبي سفیان

 بن سعید عن الحفاظ أحد( ،لما في طبعة بوالق اخالفً  ،على ما في النسخة، )انيبَّ القَ  محمد بن حسین طر�ق من
 حدأ موسى أ�ا أن مسلم روا�ة ومن. وحده موسى أبو هو ئلالسا أن هذا من فتعین قلت،: بلفظ المذ�ور �حیى

 مسلم ا�ةرو  وفي فیهم، داخل هو جماعة عن أخبر البخاري  روا�ة في ألن ؛الروا�ات هذه بین تنافي وال .السائلین
 . السائلین الجماعة أحد �أنه صرح
  ؟منافاة" قلت" روا�ة و�ین" قالوا" روا�ة بین: قلت فإن
 هذا سأل وقد نفسه، سؤال فحكى منه �ان ومرة سؤالهم، فحكى منهم السؤال �ان فمرة تعدد،ال إلمكان ال: قلت

 ،-معلیه الصالة والسال-�عني في حدیث علي لما أمر المقداد أن �سأل النبي ، )الصحا�ة من اثنان اأ�ًض  السؤال
علیه الصالة -النبي سألت «: وفي �عض الروا�ات قال علي، »�غسل ذ�ره و�توضأ«: فقال عن المذي، ،نعم

 . إلى آخره »مذَّاءً  �نت رجالً : قلت -والسالم
 . ذ�ر السائل ومن حضر معهومرة یُ  ،ذ�ر الواسطةومرة یُ  ،ذ�ر السائلالمقصود أنه مرة یُ 

 تادةق بن عمیر واآلخر حبان، ابن عند حدیثه ذر أبو أحدهماوقد سأل هذا السؤال أ�ًضا اثنان من الصحا�ة (
 . برانيالط عند حدیثه
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 من«ـب: فأجاب؟ الخصلة: أي اإلسالم عن سألوا: قلت فإن: الكرماني قال. جواب أنه ذ�رنا قد »سلم من«: قوله
 �كون  فكیف و�ده، لسانه من المسلمین سالمة هو: �قل ولم ،»سلم من«: قال حیث الخصلة، ذي: أي »سلم

  للسؤال؟ مطا�ًقا الجواب
 قوله نحو وذلك الخصلة، تلك �اعتبار أفضلیته أن منه ُ�علم إذ ؛لمعنىا حیث من وز�ادة مطابق جواب هو: قلت

 �ما الصفة وأراد اإلسالم قأطل أو]، ٢١٥ [البقرة: }{َ�ْسَأُلوَنَك َماَذا ُیْنِفُقوَن ُقْل َما َأْنَفْقُتْم ِمْن َخْیٍر َفِلْلَواِلَدْینِ : تعالى
: قلت. »خیر؟ المسلمین أي«: الروا�ات �عض في �ما ؟یرخ المسلمین أي: قال فكأنه العادل، و�راد العدل :�قال
. الجوابو  السؤال هذا عن الستغنى قدرناه �ما رقدَّ  ولو أفضل؟ اإلسالم خصال أي: تقدیره ألجل �له التعسف هذا

 .)فافهم
 .الذي أحوج الكرماني إلى الجواب الثاني هو تقدیره األول ،الذي �حتاج �عني مثل ما ذ�رنا، 

* * * 
أما البخاري فإنه �شترط هذا للصحیح أو  یرد على من اشترط اللقي لصحة الحدیث، اإن مسلمً  :أال �قال: �قول

  ؟ولیس في الحدیث الصحیح ،لصحیحه
وقد �صحح ما هو دون شرطه في الصحیح إذا  ،ألن شرطه أشد فیه ؛قیل �أن البخاري إنما �شترط اللقي لصحیحه

ذ�ر ما أو قدر أو یُ لكن ال �منع أن �ُ  ،هذا قیل ،أحادیث �ثیرة وصححها �ما سأله الترمذي عن ،سئل عن حدیث
لى ع او�نما یرد على مبتدع هدفه رد السنة معتمدً  ال یر�د الرد على البخاري، اوأن مسلمً  �كون المراد ما ذ�رناه،

ألن  ؛ةرط العدد في الروا�نه اشتإ :حینما �قال -َرِضَي ُهللا عنهُ -مثل عمر . ولیس قصده االحتیاط ،احتیاط البخاري 
فالذي یرد على المعتزلة ال  لكنه احتاط في هذا الموضع، ،ال هل رد �ل حدیث سمعه؟ ،عمر رد حدیث أبي موسى

 یرد على عمر.
 طالب: توجیه عدم لقیا الشعبي لعبد هللا بن عمرو؟

 وهذا �وفي. ،هذا مدني ألن هذا على ما قال ابن رجب: ،نعم
 .......  طالب:

هللا بن  رف أن عبدوال عُ  رف أن هذا جاء إلى المدینة في حیاة عبد هللا بن عمرو،وال عُ  ،�عني مع تباعد البلدان ؟ماذا
عد وقرر ابن رجب وغیره أن العلماء �ستدلون على عدم االتصال بتبا عمرو انتقل إلى الكوفة في حیاته وذاك موجود،

 .اآلخرالبلدان مع عدم انتقال أحد الراو�ین إلى البلد 
 .......  طالب:

 .أخرى  األنه أورد طرقً  ؛ال ما یؤخذ البخاري 
 .عن الشعبي عن عبد هللا.......  طالب:

و�ال لكان اكتفى �الطر�ق األول  صرح �السماع انتفى ما �حتمل من أنه لم یلقه، لكن �ون الشعبي صرح، ،نعم
 .وخالص

 .اللهم صل على محمد
 طالب: ...........

 ؟ماذا 
 و�ثبت اللقي له........  طالب:

 .فظ عنه أنه سمعه ولو في حدیث واحد صار هو األصلهو إذا حُ  ،ال
 .......  طالب:
 .ي ما عنده حافظة وجودها مثل عدمهاذوال ،ي عنده حافظةتنفع الذ
 .......  طالب:
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 ،أر�عة أ�ام أو خمسة�ضیع وقته؟ �عض الناس �قرأ البخاري في  هل �قال؟فماذا �مسك ال ي أما الذ �مسك ز�ن، من
لو یتفقه  ،ي تمر علیه �ل ما مضى هذا تعب لیس وراءه أربلكن الذ ،شيء طیبفمسك : الذي عنده حافظة تنقول

 .خمسة األ�ام أفضلالفي خمسة أحادیث في 
 ضم ابن �طال لهذه المجموعة؟أال �ُ  طالب:

 .ما تنتهي المسائل یطول،س
 .......  طالب:

 حنفي وشافعي وحنبلي.
 .ابن �طال اوأخیرً  لب:طا

 ما �خالف. مالكي،
 .......  طالب:
 .وصف لألخیر مضاف إلیهنعم، 

 .......  طالب:
  ؟األول

 .األول طالب:
 لكن.......  المتا�ع األول، هو األصل،

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
 ال....... 

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
"


